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บทคดัย่อ 

 

 บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จาํกัด เป็นบริษัทท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ประกอบกิจการประเภทให้บริการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร การอาํนวยการดูแลการใชร้ะบบต่างๆของ

อาคาร เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบบาํบดันํ้ าเสีย ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ ระบบดบัเพลิง และงานก่อสร้างทุกประเภท โดยทีมวิศวกรผูช้าํนาญงานตั้งแต่

การวางแผน บาํรุงรักษา การตรวจสอบ ซ่อมแซม ให้คาํปรึกษา และวิเคราะห์ผล พร้อมเสนอแนว

ทางการแกปั้ญหาของเคร่ืองจกัรรวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองจกัร บริษทัไดรั้บนักศึกษาสหกิจ

เขา้รับการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อศึกษางานระบบต่างๆในพระราชวงัสราญรมย ์เช่นระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า จากการฝึกสหกิจศึกษาทาํให้

นักศึกษาได้พบปัญหาท่ีสําคญัของระบบปรับอากาศ คือระบบปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนแบบ

ธรรมดามีการส้ินเปลืองพลงังานมากเกินไป ส่งผลให้นักศึกษาทาํการนําเสนอเร่ืองการเปล่ียน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบธรรมดา ท่ีมีอยู่ภายในอาคาร ให้เป็นเคร่ืองปรับอากาศแบบ

อินเวอร์เตอร์ ชนิดวีอาร์เอฟ ซ่ึง  เป็นระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วนท่ีมีคอยลเ์ยน็ หลายชุดติดอยู่

กบัคอยลร้์อนชุดเดียวและไดท้าํการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าจากการใชง้านของเคร่ืองปรับอากาศชนิด

แยกส่วนแบบธรรมดากบัเคร่ืองปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ชนิดวีอาร์เอฟ เพื่อหาระยะคืนทุน  

ผลลพัธ์ท่ีได้คือเคร่ืองปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ชนิดวีอาร์เอฟ มีการประหยดัพลงังานมาก

มากกว่าเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบธรรมดา ซ่ึงสามารถประหยดัได ้329,472 บาท/ปี และ

มีระยะคืนทุนเท่ากบั 1.51 ปี 
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Abstract 

 

Prom Techno Service Co., Ltd. is a company certified by ISO. This operates in 

equipment maintenance services, monitors the use of the building such as utility systems, 

wastewater treatment systems, plumbing systems, electrical systems, air conditioning and 

ventilation systems, fire systems and construction of all types. The team of engineers and 

specialists have managed from planning, maintenance, inspection, repair, consulting and result 

analysis along with proposed solutions, including the revision of the machine. The company took 

cooperative students to study working system at Saranrom Palace in the sample of air 

conditioning and ventilation systems, fire systems, sanitary systems and electrical systems. 

Training Cooperative Education, the learner has found major problems in air conditioning 

systems. The air conditioning system in the type of normal split part wasted too much energy. 

This influenced the learner to represent the methodology of replacement on normal split part air 

conditioner in the building to inverter air conditioner (VRF), which is air conditioning systems 

splitting type with many cooling coils connected with single heated coil. Also compare electricity 

cost between the usage of air conditioners (normal split part) and inverter air conditioners (VRF) 

to find payback period. The result came out that the energy usage of inverter air conditioners 

(VRF) was saver than air conditioners (normal split type). This could save up to 329,472 baht / 

year, with a payback period of 1.51 years. 
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